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Servier Danmark A/S 
Roskildevej 39 
2000 Frederiksberg 
 
 
                 København, den 28. juli 2011 
 
Vedr.: J.nr. S 1910/11, anmeldelse af møde om depression og demens samt ældre og 
seksualitet - Afgørelse 
 
Baggrund: 
ENLIs granskningsmandspanel udtog ovenstående anmeldelse af møde om depression 
og demens samt ældre og seksualitet anmeldt den 1. juli 2011 af Servier Danmark A/S, 
til kontrol. 
 
Granskningsmandspanelet vurderede på det foreliggende grundlag, at arrangementet 
stred mod ENLIs regelgrundlag, jf. § 13, stk. 9 i Lægemiddelindustriens kodeks vedrø-
rende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner (reklamekodekset). Sa-
gen blev derfor sendt i høring den 13. juli 2011. 
 
Servier Danmark har i høringssvar af 21. juli 2011 anført, at Bella Sky Comwell Hotel på 
ingen måde er ekstravagant eller luksuriøst. Prisen på 480 kr. pr. person er som på man-
ge andre mødesteder i København, og efter egen besigtigelse er mødelokalerne af stan-
dard niveau med standard AV-udstyr.  
 
Servier Danmark har yderligere anført, at man har valgt Bella Sky Comwell Hotel, idet 
der er gode muligheder for at parkere, det ligger tæt på metrostationen, og speakeren 
kan nemt komme til/fra lufthavnen. Yderligere er det nemt for deltagerne, som kommer 
fra hele Sjælland at komme til mødestedet fra motorvejen.  
 
Granskningsmandspanelets vurdering: 
Efter gennemført høring er det fortsat granskningsmandspanelets vurdering, at følgende 
regel er overtrådt: 
 

 § 13, stk. 9 i reklamekodekset.  
 
Begrundelse: 
Det følger af § 13, stk. 9 i reklamekodekset, at lægemiddelvirksomheder skal undgå at 
benytte mødesteder, som er kendt for deres underholdningsfaciliteter, er ekstravagante 
og/eller luksuriøse. Det fremgår af Vejledningen til Lægemiddelindustriens kodeks for re-
klame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner (vejledningen), at det kræves, at 
mødestedet er på et ”rimeligt niveau”. Ligeledes må det ikke være ekstravagant, hvilket 
vil sige, at mødestedet skal være af almindelig standard og ikke luksuriøst. Bekendtgø-
relse om reklame mv. for lægemidler (reklamebekendtgørelsen) § 25, stk. 2 foreskriver 
endvidere, at repræsentationen skal holdes på et rimeligt niveau og være nøje begræn-
set til hovedformålet med mødet.  
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Nævnet for Medicinsk Informationsmateriale (NMI) har i deres årsberetning fra 1999 
skrevet, at møders placering altid skal ske under hensyntagen til praktiske, faglige og 
økonomiske hensyn. Granskningsmandspanelet er enig heri, og lægger derfor vægt på, 
at det er fagligheden og ikke mødestedet, der skaber interessen for en sundhedspersons 
deltagelse i det faglige arrangement. Hvorvidt dette er tilfældet, er en konkret afvejning af 
alle relevante faktorer i forhold til valget af mødestedet.  
 
Bella Sky Comwell Hotel blev taget i brug den 16. maj 2011. Det er således et helt nyt 
hotel på det danske marked. Hotellet markedsfører sig som en spektakulær skyskraber, 
helt igennem ekstraordinært, og som et hotel, der sætter helt nye standarder for hotel- og 
konferenceoplevelser i Skandinavien. Hotellet skriver på sin hjemmeside: ”Bella Sky 
Comwell følger traditionen fra det kendte skandinaviske design og er indrettet med enkle 
elementer i stilrene materialer, der afspejler hotellets eksklusivitet”. Samme fremhævelse 
af hotellets høje standard går igen i beskrivelsen af hotellets mad og restauranter, der 
byder på ”gastronomiske oplevelser for både gane og øje”. 
 
Denne omtale er efter granskningsmandspanelets vurdering ikke en omtale for et hotel af 
almindelig standard. Således er selve oplevelsen af hotellet og blandt andet dets arkitek-
tur en attraktion i sig selv.  
 
Den pris, som arrangøren af arrangementet har betalt mødestedet, er blot en enkelt fak-
tor i vurderingen af valget af mødestedet. Således er den betalte pris pr. person ikke alt-
afgørende for arrangementets overholdelse af kodeksets § 13, stk. 9, men skal indgå heri 
sammen med andre faktorer såsom faciliteter, beliggenhed, attraktionsværdi og faglig-
hed. En pris kan også forhandles, hvorved der for eksempel kan opnås mængderabatter.  
  
Det er på denne baggrund fortsat granskningsmandspanelets vurdering, at Bella Sky 
Comwell Hotel ikke kan anses for at være af almindelig standard, men at stedet i sig selv 
vil kunne skabe grundlag for deltagernes interesse i arrangementet, da blandt andet ho-
tellets arkitektur og det faktum, at det er et helt nyt hotel, gør hotellet til en attraktion i sig 
selv. Valget af Bella Sky Comwell Hotel tilføjer således en ekstra faktor til deltagernes 
interesse i arrangementet, så det ikke længere kun er det faglige i programmet, og den 
ydede repræsentation går derved ud over hovedformålet med mødet.  
 
Det er granskningsmandspanelets vurdering, at der ikke er forelagt nogle økonomiske, 
praktiske eller faglige grunde, som kan legitimere valget af Bella Sky Comwell Hotel i 
stedet for andre mødelokaliteter af almindelig standard i det pågældende område.  
 
Granskningsmandspanelet vil henlede opmærksomheden på, at virksomheder har mu-
lighed for at anmode om en forhåndsvurdering af et planlagt arrangement, jf. § 21, stk. 7 i 
reklamekodekset, mod betaling af et gebyr, der pt. udgør 5.000 kr. ekskl. moms. 
 
Afgørelse: 
Servier Danmark findes at have overtrådt reklamekodeksets § 13, stk. 9 og pålægges 
som følge heraf følgende sanktion: 
 
Sanktion:  
Bøde på 30.000 kr. for overtrædelse af reklamekodeksets § 13, stk. 9, jf. Sanktions- og 
gebyrregulativ for ENLI § 5, litra c. 
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Ankevejledning: 
Afgørelsen kan ankes til Ankenævnet, jf. ENLI’s sagsbehandlingsregler § 9 stk. 1.  
 
Anke skal ske inden 21 arbejdsdage og sendes til sekretariat@enli.dk, Att.: ”Ankenævn”.  
 
Anken skal indeholde en reference til journalnummeret for sagen i første instans samt en 
redegørelse for de synspunkter og oplysninger, som anken støttes på.  
 
Bemærk, at såfremt der gives medhold, er anken er gebyrfri. Hvis ankesagen derimod 
tabes, pålægges et gebyr på 50 % af bødens størrelse idømt af Ankenævnet, og hvis 
bøden nedsættes, pålægges et gebyr på 50 % af det nedsatte beløb, jf. sanktions- og 
gebyrregulativ for ENLI § 7.  
 
En anke har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.  
 
I øvrigt henvises til uddybende ankevejledning på www.enli.dk (under menupunktet ”Vej-
ledninger”). 
 
Kopi af nærværende skrivelse vil blive fremsendt til Lægemiddelstyrelsen til orientering. 
 

 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Christina Jensen 
Juridisk granskningsmand 


